
Zarządzenie Nr 133/2017 

 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 20 grudnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany 

Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie 

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz §150 ust. 1 Statutu Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zarządzam co następuje: 

 

§1 

Zatwierdzam zmianę Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 35/2015 z dnia 27 marca 2015, polegającą 

na: 

1. ustaleniu następujących pionów jednostek administracyjnych: Rektora, Prorektora ds. 

Dydaktyki, Prorektora ds. Klinicznych, Prorektora ds. Nauki, Prorektora ds. Rozwoju, 

Dziekanów, Kanclerza, Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjnych, Kwestora; 

2. ustaleniu podległości Sekretariatu Prorektora ds. Dydaktyki  pod Prorektora ds. 

Dydaktyki; 

3. w związku ze zmianą podległości Działu Aparatury i Działu Technicznego (Zarządzenie 

Nr 29/2016) dotychczasową treść §49 i 50 przenosi się do paragrafów §46a i §46b; 

4. wydzieleniu z Działu Ewidencji Majątku Sekcji ds. inwentaryzacji i włączeniu jej do 

Działu Administracyjno-Gospodarczego. 

 

§2 

W związku ze zmianami określonymi w §1, w tekście Regulaminu Organizacyjnego 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 

35/2015 z dnia 27 marca 2015, zatwierdzam zmianę polegającą na: 

 

1. zmianie dotychczasowej treści § 4 ust. 6 i nadaniu mu nowego brzmienia: 

6. Jednostki administracyjne funkcjonują w pionach: Rektora, Prorektora ds. 

Dydaktyki, Prorektora ds. Klinicznych, Prorektora ds. Nauki, Prorektora ds. 

Rozwoju, Dziekanów, Kanclerza, Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjnych, 

Kwestora. 

 
2. dodaniu w §17 ust. 2 pkt. 7) o treści:  

7) Sekretariat Prorektora ds. Dydaktyki 
 

3. uchyleniu §18a 

 

4. dodaniu po §32 §32a o treści: 

§32a 

Sekretariat Prorektora ds. Dydaktyki 

Sekretariat Prorektora ds. Dydaktyki wykonuje obsługę Prorektora ds. Dydaktyki, a w 

szczególności: 

1) prowadzi obsługę administracyjną, organizacyjną i sekretarską Prorektora ds. 

Dydaktyki, 

2) prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem organizacji studenckich i 

doktoranckich działających na Uniwersytecie;  



3) prowadzi obsługę administracyjną, organizacyjną i sekretarską Uczelnianego 

Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia; 

4) prowadzi obsługę administracyjną, organizacyjną i sekretarską Senackiej Komisji 

ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich; 

5) organizuje i prowadzi obsługę spotkań oraz uroczystości organizowanych przez 

Prorektora ds. Dydaktyki; 

6) zapewnia przyjmowanie, rozdzielanie i prowadzenie bieżącej korespondencji 

wpływającej do Prorektora ds. Dydaktyki, a także zapewnia przygotowywanie 

korespondencji, z wyłączeniem spraw należących do właściwości innych jednostek 

organizacyjnych; 

7) wykonuje i koordynuje prace o charakterze ogólnouczelnianym zlecone przez 

Prorektora ds. Dydaktyki; 

8) zapewnia właściwy przepływ informacji, obieg dokumentów oraz współpracuje z 

innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie związanym z 
wykonywaniem zadań wskazanych w punktach 1-7.; 

 

5. po §46 dopisuje się §46a i §46b o treści: 

§46a 

Dział Aparatury  

Dział Aparatury wykonuje zadania w zakresie kontroli stanu aparatury, urządzeń i 

sprzętu, a w szczególności: 

1) wykonuje bieżącą kontrolę stanu aparatury, urządzeń i sprzętu, 

2) opiniuje pod względem technicznym wnioski na zamawianą aparaturę, urządzenia  

i sprzęt,   

3) przeprowadza techniczny, jakościowy i ilościowy odbiór aparatury, urządzeń  

i sprzętu oraz uczestniczy przy ich uruchomieniu przy udziale Działu 

Technicznego, 

4) wystawia dokument przyjęcia środka trwałego na stan Uniwersytetu i oznakowuje 

przedmiotowe składniki mienia,  

5) zgłasza naprawy gwarancyjne,  

6) sporządza i aktualizuje harmonogramy przeglądów technicznych aparatury, 

urządzeń i sprzętu,  

7) przeprowadza planowe przeglądy i konserwacje aparatury, urządzeń i sprzętu,  

8) wydaje opinie o stanie technicznym aparatury, urządzeń i sprzętu lub zleca 

wykonanie opinii, 

9) typuje do napraw lub kasacji aparaturę, urządzenia i sprzęt, 

10) nadzoruje przygotowanie, realizację oraz rozliczenie zleceń usług serwisowych 

wykonanych przez serwisy zewnętrzne, 

11) nadzoruje paszporty techniczne/dowody urządzeń. 

 

§ 46b 

Dział Techniczny  

Dział Techniczny obsługuje działalność inwestycyjną i remontową Uniwersytetu oraz 

sprawuje bieżący nadzór nad stanem technicznym użytkowanych nieruchomości,                             

a w szczególności: 

1) opracowuje roczne plany: inwestycyjny i remontowy, 

2) przygotowuje procesy inwestycyjne i remontowe, 



3) sprawuje nadzór nad realizacją inwestycji i remontów, w tym stanu 

zaawansowania rzeczowego i finansowego, 

4) dokonuje odbioru i rozlicza prowadzone inwestycje i remonty, 

5) uzyskuje i kompletuje opinie, ekspertyzy techniczne i decyzje właściwych instytucji  

i urzędów w sprawach inwestycyjnych i remontowych,  

6) prowadzi dokumentację formalno-prawną i techniczną nieruchomości, 

7) prowadzi kontrolę użytkowanych obiektów (m.in. zgodność z przeznaczeniem),  

8) prowadzi kontrolę stanu nieruchomości oddanych do używania,  

9) nadzoruje i organizuje przeglądy i kontrole sprawności technicznej obiektów 

budowlanych, 

10) prowadzi i przechowuje dokumentację techniczną i eksploatacyjną 

administrowanych nieruchomości,  

11) prowadzi i przechowuje książki obiektów budowlanych,  

12) prowadzi gospodarkę w obszarze elektronicznych systemów alarmowych: 

sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, 

sygnalizacji pożaru i oddymiania, 

13) współuczestniczy w przeprowadzaniu technicznego, jakościowego i ilościowego 

odbioru aparatury, urządzeń i sprzętu oraz przy ich uruchomieniu, 

14) sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie przedmiotu opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości. 

 

6. dotychczasowa treść §47 staje się ust. 1 po którym dodaje się ust. 2 o treści: 

2. W ramach Działu Administracyjno-Gospodarczego funkcjonuje Sekcja ds. 

inwentaryzacji, która przeprowadza inwentaryzację składników majątku, a w 

szczególności: 

1) sporządza we współpracy z Przewodniczącym  Uczelnianej Komisji 

Inwentaryzacyjnej projekty czteroletnich i rocznych planów inwentaryzacji, 

2) przygotowuje harmonogramy inwentaryzacji rocznej, 

3) uzgadnia skład osobowy komisji spisowej i wnioskuje o wydanie stosownego 

zarządzenia dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji, 

4) dokonuje właściwego przygotowania pól spisowych do przeprowadzenia 

inwentaryzacji w tym uzupełnia brakujące oznakowanie mienia, 

5) przeprowadza szkolenia i instruktaż członków zespołów spisowych w zakresie 

inwentaryzacji drogą spisu z natury, 

6) dokonuje spisów z natury wszystkich składników majątkowych znajdujących 

się w danym polu spisowym, na którym przeprowadza się inwentaryzację, 

7) prawidłowo i kompletnie wypełnia arkusze spisowe oraz nanosi na nich uwagi 

odnośnie użyteczności, jakości i przydatności inwentaryzowanych składników 

majątkowych, 

8) sporządza sprawozdania z przeprowadzonych spisów z natury, 

9) sprawuje obsługę Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 

7. uchyla się treść §49 i §50 

 

8. §51 otrzymuje nowe brzmienie: 

 



§ 51 

Dział Ewidencji Majątku 

Dział Ewidencji Majątku prowadzi ewidencję składników majątkowych w układzie 

rodzajowym wg miejsc użytkowania z uwzględnieniem podziału na jednostki 

organizacyjne, a w szczególności: 

1) prowadzi ewidencję rzeczowych składników majątkowych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, 

2) weryfikuje i dekretuje dokumenty dotyczące środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych, 

3) rozlicza amortyzację i sporządza rozdzielniki kosztów amortyzacji, 

4) prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową składników majątkowych stanowiących 

własność Uniwersytetu, 

5) przygotowuje dane do sprawozdawczości finansowej z zakresu rzeczowych 

składników majątkowych, 

6) rozlicza księgowo nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne, 

7) prowadzi ewidencję wartościową księgozbioru Biblioteki Głównej, 

8) rozlicza inwentaryzację składników majątkowych,   

9) prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania, 

10) sporządza deklaracje podatkowe podatku od nieruchomości, 

11) prowadzi obsługą administracyjną przeprowadzonych kasacji. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 


